
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ЛЬВІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

                                                                                                                    

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

         Декан факультету 

         ____________  доц. А. В. Стасишин 

                                       (підпис)     

         “30” серпня  2021 р. 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАМА  А ЧА   О    СЦ П     

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ» 

(назва навчал но  дисципліни) 

нормативна навчал на дисципліна  

 галузь знань      07 «Управління та адміністрування» 

         Спеціальність 072 «Фінанси, банківс ка справа та страхування» 

  Спеціалізація «Фінанси, митна та податкова справа» 
 

 

                           

                            освітній ступінь: магістр 

                             

                            форма навчання: денна 

 

 
 

 

ЛЬВІВ 2021 

  

 



Програма нормативно  навчал но  дисципліни «Управління фінансовими 

ризиками» для студентів освітн ого ступеня магістр денно  та заочно  

форми навчання галуз  знан  07 «Управління та адміністрування»,  

спеціал ності 072 «Фінанси, митна та податкова справа», спеціалізація 

«Фінанси, митна та податкова справа» - 17 с.  

Розробник: 

Слобода  .Я., доцент кафедри фінансового менеджменту, к.е.н., доц.  

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри фінансового менеджменту 

Протокол № 1 від ―27‖ серпня 2021 р.  

Завідувач кафедри ________________ проф. Ситник  . С.  

 

Розглянуто та ухвалено  ченою радою факул тету управління фінансами 

та бізнесу 

Протокол № 1 від ―30‖  серпня 2021 р.  

 

 

 

 

 

© Слобода  .Я., 2021 рік  

©   У імені  вана Франка, 2021 рік 

 

  



РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Предметом дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є 

теоретичні та методичні засади організаці  процесів ідентифікаці , аналізу, 

оцінки, регулювання, моніторингу та контролю фінансових ризиків у 

діял ності суб’єктів господарювання. 

Мето  навчально  дисципліни «Управління фінансовими 

ризиками» є послідовне формування у студентів знан  основних положен  

теорі  і практики ризик-менеджменту в сфері фінансових взаємовідносин 

суб’єктів господарс ко  діял ності.  

Компетентності з дисципліни «Управління  фінансовими ризиками» 

 К1. Здатніст  розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в ході професійно  діял ності у галузі фінансів, банківс ко  

справи та страхування (фінансів, митно  та податково  справи). 
 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатніст  до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК4.  міння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності  

СК01. Здатніст  досліджувати тенденці  розвитку 

економіки за   допомогою   інструментарію   макро-   та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК03. Здатніст  до діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова 

системи, фінанси  суб’єктів  господарювання,  фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківс ка система та 

страхування). 

СК04. Здатніст  застосовувати  економіко-математичні 

методи та моделі для вирішення фінансових задач.  
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищо  освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

ПР01.  икористовувати фундаментал ні закономірності розвитку фінансів, 

банківс ко  справи, митно , податково  справи та страхування у поєднанні з 

дослідниц кими і управлінс кими інструментами для здійснення 

професійно  та науково  діял ності.   
ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 
методів до конкретних ситуацій професійно  діял ності.  

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансово  діял ності 

суб’єктів господарювання.  
 



Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління  

фінансовими ризиками» є:  

 вивчення теоретичних та організаційних засад управління 

фінансовими ризиками у сфері в сфері взаємовідносин суб’єктів 

господарс ко  діял ності; 

 вивчення фінансового ризику як економічно  категорі ;  

 ознайомлення з категоріал ними властивостями фінансового ризику, 

системами класифікаці  та типологі  ризику;  

 розгляд основних форм фінансового ризику, способів та наслідків  х 

прояву; вивчення методичного та методологічного апарату 

дослідження ризику;  

 вивчення систем управління ризиком, методів зменшення ризику; 

 вивчення змісту та принципових підходів до організаці  та 

функціонування системи ризик-менеджменту у діял ності 

корпорацій та учаснов-учасників фінансових взаємовідносин; 

 проведення аналізу та оцінки фінансових ризиків за різними 

категоріями. 

 

Вимоги до знань і умінь  

 

а) знати:  

- теоретичні та організаційні основи управління фіансовими 

ризиками, стратегі  та підходи ризик-менеджменту; 

- сутніст  та основні характеристики фінансових ризиків,  хні 

класифікаційні види та наслідки впливу на резул тати діял ності 

субєктів господарювання ; 

- концептуал ні засади формування та функціонування системи 

фінансового ризик-менеджменту; 

- регуляторні аспекти взаємоді  страхових компаній, банків, 

інвестиційних фондів, приватних пенсійних фондів, Fintech та 

DeFi компаній у сфері фінансового ризик-менеджменту; 

- правила, методи, етапи та процедури аналізу та оцінки рівня 

фінансових ризиків; 

- принципи методи й етапи менеджменту кредитних ризиків, 

ризиків неплатоспроможності субєктів господарювання, 

інвестиційних ризиків, ризиків ліквідності, відсоткових ризиків, 

валютних ризиків. 

 

б) уміти:  

 застосовувати методи аналізу та оцінки фінансових ризиків за 

різними  х категоріями;  



 оцінювати вплив ризиків на фінансові резул тати та капітал 

суб’єктів господарс ко  діял ності;  

 оцінювати рівен  кредитних, інвестиційних, ризиків 

ліквідності, відсоткових та валютних ризиків компані ;  

 використовувати різні форми операцій хеджування 

фінансових ризиків (валютних та ціноквих) на ринку 

строкових угод;  

 проводити оцінку ефективності системи управління 

фінансовими ризиками суб’єктів господарювання. 

 

 авчал на програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю: поточний контрол , іспит.  
  



РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

теми 

Назва теми 

Тема 1 Теоретичні основи управління фінансовими ризиками 

Тема 2 Cистема ризик-менеджменту суб’єктів фінансово  діял ності 

Тема 3 Аналіз та оцінка рівня фінансових ризиків 

Тема 4  заємодія страхових компаній, банків, інвестиційних фондів, 

приватних пенсійних фондів, Fintech та DeFi компаній у сфері 

фінансового ризик-менеджменту 

Тема 5 Менеджмент кредитних ризиків в системі фінансових відносин 

Тема 6 Менеджмент ризиків неплатоспроможності суб’єктів 

господарювання 

Тема 7 Менеджмент інвестиційних ризиків 

Тема 8 Менеджмент ризиків ліквідності 

Тема 9 Менеджмент відсоткових ризиків 

Тема 10 Менеджмент валютних ризиків 

Тема 11 Хеджування фінансових ризиків на ринку строкових угод 

Тема 12 Оцінка ефективності системи управління фінансовими 

ризиками суб’єктів господарювання 
 

  



РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками 

 

Ризик як об’єктивна економічна категорія. Поняття та класифікація, 

ризиків,    наукове та практичне значення. Підходи до класифікаці  

ризиків. Ознаки класифікаці : причина виникнення, характер діял ності, з 

яким пов’язані фінансові ризики, об’єкти, на які спрямовані ризики. 

Передумови актуалізаці  управління фінансовими ризиками. Сутніст  і 

види фінансових ризиків, сфери  х прояву.  иди фінансових ризиків та  х 

характеристика. Поняття управління ризиком. Стратегія і тактика 

управління ризиком. Особливості управління фінансовими ризиками для 

різних учасників фінансового ринку – банків, страхових компаній, 

фінансових компаній, Фінтех компаній, DeFi компаній, інвестиційних 

фондів, інших корпорацій. Суб’єкти управління фінансовими ризиками та 

 х функці .  

 

Тема 2. Cистема ризик-менеджменту суб’єктів фінансово  

діяльності 

Система ризик-менеджменту та    функціонал ні елементи. Функці  

ризик - менеджменту. Характеристика функцій суб’єктів управління в 

системі ризик - менеджменту: прогнозування, організація, регулювання, 

координація, стимулювання, контрол . Сутніст  ризик - менеджменту як 

форми підприємництва. Особливості бізнесу та фінансового консалтингу у 

сфері ризик-менеджменту в Укра ні та світі. Основні правила та принципи 

ризик - менеджменту. Способи прийняття рішення в стратегі  ризик - 

менеджменту. Методи фінансового ризик-менеджменту: уникнення, 

прийняття, передання, зниження. Страхування в системі ризик- 

менеджменту суб’єктів фінансово  діял ності.  

 

Тема 3. Аналіз та оцінка рівня фінансових ризиків 

Зміст процесу аналізу та оцінювання рівня фінансових ризиків 

корпораці . Кіл кісний та якісний аналіз фінансовиз рииків. Послідовніст  

вибору та систематизаці  показників для аналізу та оцінювання рівня 

фінанслвих ризиків. Формування інформаційно  бази даних для аналізу та 

оцнки фінансвих ризиків, етапи ц ого процесу. Розрахунок показників 

аналізу та оцінювання рівня фінанслвих ризиків. Основні методи аналізу 

та оцінювання рівня фінансових ризиків. Формалізовані та 

неформалізовані методи. Порівнял ня характеристика та особливості 

застосуваня різних видів методів оцінки фінансових ризиків. 



Тема 4. Взаємодія страхових компаній, банків, інвестиційних 

фондів, приватних пенсійних фондів Fintech та DeFi компаній у сфері 

фінансового ризик-менеджменту 

Сутніст  та основні аспекти взаємоді  страхових компаній, банків, 

інвестиційних фондів, приватних пенсійних фондів Fintech та DeFi 

компаній у сфері фінансового ризик-менеджменту.  кономічні 

передумови взаємоді  страхових організацій і банків у сфері ризик-

менеджменту. Переваги співпраці страхових компаній і банків. Приклади 

співпраці страховиків та банківс ких установ. Синергічний ефект від 

співпраці та зменшення ризиків різних учасників фінансового ринку. 

Форми інтеграці  страховиків і банків. Рівні співпраці страхових компаній 

і банків. Фінансовий супермаркет. Зарубіжний досвід взаємовідносин 

страхових компаній, банків, інвестиційних фондів, приватних пенсійних 

фондів Fintech та DeFi компаній у сфері ризик-менеджменту.  

 

Тема 5. Менеджмент кредитних ризиків в системі фінансових 

відносин 

Сутніст  кредитного ризику. Причини виникнення кредитного 

ризику. Сут  кредитного ризику кра ни та його чинники. Методи 

управління ризиком кра ни. Характеристика методики  E   для оцінки 

ризику кра ни. сутніст  методики Швейцарс ко  банківс ко  корпораці  

 изначення кредитного рейтингу кра ни. Рейтинг економічного ризику. 

Трансляційний ризик.  анківс ка кредитна політика та ризик. Концепція 

стратегі  кредитного ризику. Кіл кісна оцінка кредитного ризику. Система 

кіл кісних показників ступеня кредитного ризику. Метод фінансових 

коефіцієнтів. Статистичні методи оцінки ступеня кредитного ризику. 

 кспертні методи оцінки кредитного ризику. Аналіз, методи зниження та 

моделювання кредитного ризику.  жерела та структура кредитного 

ризику. Методи зниження кредитного ризику. 

 

Тема 6. Менеджмент ризиків неплатоспроможності суб’єктів 

господар вання 

Сутніст  ризику неплатоспроможності. Характеристика джерел 

ризику неплатоспроможності. Аналіз ризику неплатоспроможності 

підприємства.  кспертні оцінки. Коефіцієнтний аналіз. Зарубіжні 

методики. Модел   . Ал тмана. Модел  Credit-Men. Оцінка фінансових 

ризиків за допомогою Метода  іса. Модел  CA T. Модел  Таффлера. 

Модел   . Чессера. Модел   ж.Фулмера. Француз ка модел . Управління 

ризиком неплатоспроможності.  

 



Тема .7. Менеджмент інвестиційних ризиків 

Сутніст  та правила управління інвестиційними проектами. Критері  

оцінки інвестиційного проекту. Оцінка економічно  ефективності проекту. 

Застосування методу дисконтування для оцінки економічно  ефективності 

проекту. Методи оцінки інвестиційних ризиків. Оцінка економічно  

ефективності страхування інвестиційних ризиків. Практика страхування 

інвестиційних ризиків. Страхування інвестицій від комерційних і 

фінансових ризиків.  иверсифікація як спосіб зниження ризику. Теорія 

портфеля. Сутніст  управління портфелем цінних паперів.  орма 

прибутку цінних паперів. Ризик цінних паперів. Кореляція цінних паперів 

та    застосування. Портфел  з двох різних акцій. Портфел  з багат ох 

акцій. Загал ні засади теорі  портфеля. Оптимізація його структури. 

Спрощена класична модел  формування портфеля. Ал тернативні теорі  

формування портфеля фінансових інструментів.  

 

Тема 8. Менеджмент ризиків ліквідності 

Сутніст  ризику ліквідності. Характеристика джерел ризику 

ліквідності. Класифікація ризику ліквідності. Теорі  управління ризиком 

ліквідності. Теорія комерційних позик. Теорія переміщення. Теорія 

очікуваного доходу. Теорія управління пасивами. Методи управління 

ризиком ліквідності. Методи управління ліквідністю банку. Стратегія 

трансформаці  активів. Стратегія запозичення ліквідних засобів. Стратегія 

збалансованого управління ліквідністю. Методи оцінювання потреби в 

ліквідних засобах. Метод фондового пулу. Метод структурування фондів. 

Метод показників ліквідності. Управління грошовою позицією та 

обов’язковими резервами банку.  

 

Тема 9. Менеджмент відсоткових (цінових) ризиків 

Сутніст  і зміст відсоткового ризику. Значення відсоткового ризику. 

Стратегі  управління відсотковим ризиком. Метод структурного 

балансування. Управління процентною маржею. Основні положення геп-

менеджменту. Кумулятивний геп. Проблеми практичного застосування 

гепменеджменту.  юрація як метод управління відсотковим ризиком. 

Хеджування ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних 

контрактів. Процес хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок. Опціони 

відсоткових ставок. Хеджування ризику відсоткових ставок на основі своп 

- контрактів. 

  



Тема 10. Менеджмент вал тних ризиків 

Сутніст  та чинники валютного ризику. Класифікація валютних 

ризиків. Основні види валютного ризику: економічний, трансляційний, 

угод.  алютні операці  та управління валютним ризиком. Управління 

валютною позицією банку. Управління валютною позицією на основі 

структурного балансування валютних потоків. Управління валютною 

позицією за допомогою строкових валютних угод. Форвардні угоди: мета 

та умови укладання форвардних контрактів. Особливості обрахунку 

форвардних курсів. Форвардні угоди на нестандартні терміни.  ові форми 

форвардних угод.  икористання форвардних угод на укра нс кому 

валютному ринку. 

 

Тема 11. Хеджування фінансових ризиків на ринку строкових 

угод 

 кономічний зміст та основні характеристики хеджування.  иди 

хеджування.  иди операцій хеджування. Основні елементи хеджування. 

Методи захисту від ризику для фінансових інструментів. Порівнял ня 

характеристика операцій хеджування. Здійснення хеджевих операцій з 

урахуванням реал них ситуацій на ринках. Особливості хеджування 

цінових ризиків. Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів. 

 фективніст  хеджування. 

 

Тема 12. Оцінка ефективності системи управління фінансовими 

ризиками суб’єктів господар вання 

Критері  оцінки ефективності фінансового ризик-менеджменту 

субєктів господарювання. Сут  контролю в системі ризик- менеджменту. 

Функці  та завдання підсистеми внутрішн ого контролю за ризиками. 

Організаційна структура підсистеми внутрішн ого контролю за ризиками. 

Розробка коригувал них дій у разі перевищення допустимого рівня 

ризиків. Моніторинг як елемент механізму антикризового фінансового 

управління. Звітніст  в підсистемі моніторингу фінансових ризиків. 

 нутрішній аудит у забезпеченні ефективності системи ризик-

менеджменту.  мплементація процесного підходу та системи управління 

якістю щодо фінансових ризиків. Превентивні ді  ризик-менеджерів щодо 

попередження банкрутства компані .  плив системи ризик-менеджменту 

на рівен  капіталізаці  учасників фінансового ринку. 
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